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 TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament (Oficines Municipals) 972 40 50 01
 ajuntament@vilablareix.cat / Fax 972 23 87 64
Consultori mèdic 972 49 55 87
CAP de Salt 972 24 37 37
Sanitat Respon 902 11 14 44
Ambulàncies 972 41 00 10
Farmàcia 972 23 26 05
Llar d’Infants La Farigola 972 24 98 24
Escola Madrenc 972 24 26 12
Escola Madrenc P3-P4 972 40 53 96
Institut de Vilablareix 972 40 60 05
Local de Joves 972 39 68 40
Ludoteca 972 40 55 37
Biblioteca / Telecentre 972 40 04 55
Centre Cultural Can Gruart 972 40 55 34
Casal de la gent gran 972 40 55 38
Rectoria (Mossèn) 972 47 61 07
Pavelló poliesportiu 972 23 22 86
Camp de Futbol 872 00 01 40
Piscina 972 40 55 36
Ràdio Vilablareix 972 23 73 99
El Rusc, viver d’empreses 972 49 56 55
TMG 972 24 50 12
Mossos d’Esquadra / Bombers 112

 HORARIS DE SERVEIS
Oficina de correus
De dilluns a divendres de 9 a 10 h

Oficines municipals
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dimarts de 16 a 20 h

Serveis tècnics
Arquitecte superior
Manel Aguilera, els dijous
Arquitecte tècnic
Eulàlia Cudolà, els dimecres

Serveis Socials
Dimecres de 9 a 13 h
Per demanar hora: 972 20 19 62

Recollida Porta a Porta
www.vilablareixportaaporta.cat
Tel. 972 40 55 33
portaaporta@vilablareix.cat
Fracció orgànica: Dilluns, dijous i dissabte
Envasos: Dimarts i divendres
Paper i cartró: Dimecres (cada 15 dies) i diven-
dres matí avisant a l’Ajuntament
Recollida de vidre: Dimecres (cada 15 dies)
Recollida de resta: Diumenges (cada 15 dies)
Roba i calçat usats: Primer dilluns de cada mes
Recollida de trastos vells: Primer dimarts de 
cada mes (cal trucar a l’Ajuntament)

www.vilablareix.cat @vilablareix_cat /ajuntamentdevilablareix

 HORARIS DEL CONSULTORI MÈDIC

SERVEIS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Medicina General 8.30 a 13.30 h 14.30 a 20 h 14.30 a 20 h 14.30 a 20 h 8.30 a 13.30 h

ATS Infermeria 8.30 a 13.30 h 14.30 a 20 h 14.30 a 20 h 14.30 a 20 h 8.30 a 13.30 h

Extraccions 8.30 a 9 h - - - 8.30 a 9 h
 (cita prèvia*)    (cita prèvia*)

Pediatria 11.00 a 13.30 h 11.30 a 13.30 h - -  8.10 a 13.30 h

 MATÍ   TARDA    MATÍ

MEDICINA GENERAL: Dr. Miquel Quesada D.I. Carme Jiménez | PEDIATRIA: Dra. C. Roure D.I. Manuela Cayuela
CITA PRÈVIA: Consultori de Vilablareix* 972 49 55 87 · CAP Salt 972 24 37 37 | URGÈNCIES: 061

 HORARIS BUS L-5 - TMG
Pl. Germans   Pl. Marquès
 Sàbat Correus de Camps Sant Narcís Hospital de Salt Vilablareix Aiguaviva

 X. Cugat Gran Via Sta. Eugènia Can Xirgu

 DILLUNS A DISSABTE (feiners) DIUMENGES I FESTIUS
 CADA 30 MIN.   
SORTIDA DE VILABLAREIX 7.21 fins 20.51 15.51 
ARRIBADA A CORREUS 7.45 fins 21.15 16.35

SORTIDES:    
> Germans Sàbat 7.00 fins 21.30 10.30 fins 21.30
> Correus 7.10 fins 21.35 10.35 i 21.35 
> Pl. Marquès de Camps 7.15 fins 21.40 10.40 i 21.40
> Hospital de Salt 7.27 fins 21.57  
> Arribada a Vilablareix 7.30 fins 22.00 16.58 i 21.58
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EDITORIAL

  Quasi sense adonar-nos, ja estem de nou a l’estiu.
Les activitats escolars i esportives s’aturen durant un parell de me-

sos i com aquell que no diu res ens plantarem de nou al setembre i 
totes les activitats tornen a posar-se en moviment 

L’estiu, l’aprofitem per a descansar, alguns físicament i altres 
mentalment, anar de viatge o bé fer una vida molt més familiar. 

Al nostre poble, durant el mes de juliol, la mainada aprofita per 
fer noves activitats al casal d’estiu, els més grans als matins actius i 
algun estudiant ho aprofita per treballar i així obtenir algun ingrés 
econòmic. L’Ajuntament contracta quatre estudiants en el marc del 
projecte “Brigada jove 2017” i una vintena com a monitors. Aquest es-
tiu uns 250 nens/es, nois/es podran gaudir de les nostres activitats, a 
part dels que participen a les organitzades per les entitats esportives. 
Això demostra que som cada vegada un poble més actiu.

Aquests dos últims mesos, la Setmana Cultural i la Festa Major han 
omplert Vilablareix de diferents activitats per a grans, petits i joves. 
Fossin el matí, tarda o nit, podem dir que hi ha hagut una gran parti-
cipació. Malgrat el plugim de quan finalitzava el pregó i el xàfec que 
el va seguir, hem pogut gaudir d’uns dies esplèndids.

Per primera vegada, vàrem tenir de pregoner de la Festa una per-
sona que per molts veïns passa desapercebuda i, en canvi, aporta una 
gran activitat cultural: pintura, escultura, teatre, radio... L’entretin-
gut pregó d’en Rafel va complaure a tots els assistents, que alguns 
moments es varen aixoplugar sota el paraigües. Gràcies Rafel.

D’aquí uns dies comença el Juliol, un mes també amb alguna ac-
tivitat cada setmana, dijous a la fresca, que podem veure a l’agenda 
i en la que potser sobresurt el Festival Emergent, del que podem 
gaudir en diferents places de pobles del Gironès, entre ells el nostre. 
Que el podrem gaudir el dijous 6, amb un programa molt atractiu.

Aquest estiu es preveu calorós i també calent en l’aspecte polític. 
Ja tenim data i pregunta del referèndum, ha arribat el moment espe-
rat. L’1 d’octubre el vuitanta per cent del poble català vol votar i te-
nim un Estat que ens ho vol impedir. Realment posar urnes perjudica 
la democràcia? És el poble qui ha de decidir el seu futur.

J. Manel Pallàs i Julià
Regidor d’Esports i Publicacions

Comença un 
nou estiu replet 
d’activitats
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SESSIó ORDInàRIA DE L’11 DE MAIG 
La Presidència dóna compte al Ple de 
les resolucions en matèria de personal:

» De la contractació o augment de 
jornada, per cobrir llicència de mo-
nitora de menjador, llar d’infants o 
ludoteca o baixa per maternitat a la 
llar d’infants.

» Jubilació Hamid Toulali.

» Baixa definitiva Marina Alvarez Cas-
tro, en qualitat d’auxiliar de ludoteca.

» Poncessió llicència per risc d’emba-
ràs Cristina Vila Bordas, monitora 
menjador escolar.

També dóna compte:

» Que període mig de pagament a 
proveïdors del sector d’administra-
cions públiques de l’Ajuntament de 
Vilablareix el primer trimestre de 
2017 es situa a 11,89 dies.

» Dels preus públics per l’assistència 
al servei de matins actius i curs de 
premonitors per setmana santa, 
aprovats a la Junta de Govern Local 
de data 02/03/2017.

S’aprova per unanimitat:

» Declarar com a construcció i ins-
tal·lació d’especial interès o utilitat 
municipal per concorre circums-
tàncies socials, les obres de cons-
trucció d’infraestructura de mòduls 
prefabricats a l’escola Madrenc al 
municipi i, en conseqüència, apro-
var la petició del subjecte passiu 
de bonificació del 50% de la quota 
de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres a favor del 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.

» La proposta d’estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera, el 
pla econòmic financer que aconse-
gueix l’estabilitat durant l’any en 
curs i el següent.

- Substituir el dia 24 de juny per un 
altre dia, a escollir pels treballa-
dors/es municipals, condicionat 
sempre a no afectar el correcte fun-
cionament dels serveis públics.

» L’adhesió de l’Ajuntament de Vila-
blareix a la xarxa SITMUN-Girona 
i l’accés al servei.

» INICIALMENT la proposta de Mo-
dificació Puntual de les NNSS de 
planejament de Vilablareix, clau 16 
sectors industrials.

» Provisionalment el Pla Especial ur-
banístic per l’acondicionament de la 
parcel·la de Transports Mateu sl del 
veïnat de l’Església de Vilablareix.

» Declarar vàlida la licitació i adjudi-
car el contracte de venda pel pro-
cediment obert mitjançant oferta 
econòmicament més avantatjosa 
amb un únic criteri d’adjudicació, 
del bé patrimonial de l’Ajuntament 
que a continuació es descriu al Sr. 
Jose Ángel Moran Salazar, pel preu 
de 119.978,86 €, impostos a part, 
amb subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars.

» La recepció de les obres d’urbanitza-
ció d’acord amb el contingut de l’Ac-
ta de recepció de data 4 de maig de 
2014 i la recepció dels terrenys ob-
jecte de cessió obligatòria i gratuïta.

» I la dissolució de l’entitat urbanísti-
ca denominada “Junta de compen-
sació del PAU número 3 Marroc II”. 

S’aprova per majoria absoluta amb el 
vots del grup municipal d’ERC i els 
vots en contra dels grups municipals 
de CiU i PSC.

» La proposta de les taxes del servei 
de la llar d’infants municipal La Fa-
rigola.

JUNTES  
DE GOVERN

SESSIó DEL DIJOuS 6 D’ABRIL 
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren 
a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 57.344,23 €.

» La liquidació de l’impost sobre in-
crement de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
numero 61 a 64.

» Sol·licitar a la Diputació de Girona 
(Àrea de Medi Ambient) la inclusió 
a la convocatòria de subvencions 
de la campanya ”Del Pla a l’Acció” 
(anualitat 2017), Línia 3: accions 
per a la millora energètica i reduc-
ció de l’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle planificades en el PAES.

» Definitivament dels projectes de mi-
llora de les instal·lacions del pave-
lló municipal: projecte d’insta·lació 
d’un sistema d’energia solar tèrmi-
ca per ACS i el projecte per la ins-
tal·lació d’un sistema de biomassa 
tèrmica per calefacció i ACS.

» La concessió d’autorització de ven-
da no sedentària en el mercat de 
Vilablareix al Sr. Basilio Morillas 
Romero, d’acord amb la sol·licitud 
presentada.

» El conveni de col·laboració entre 
els ajuntaments d’Aiguaviva, For-
nells de la Selva, Quart i Vilablareix 
per al foment de les relacions de ve-
ïnatge entre els joves, estiu 2017.

» La proposta del servei d’atenció a 
domicili que efectua l’àrea de ser-
veis socials d’atenció primària al 
municipi.

- Assumir el 34% del cost del servei 
que serà com a màxim 2.289’4 €/
any, amb una prestació de 45 ho-
res/mes.

- Assumir el 34% del cost del servei 
que serà com a màxim 1.002’72 €/
any, amb una prestació de 20 ho-
res/mes.

» Concedir al Sr. Genís Avilés Peris 
llicència municipal per a la tinença 
d’animal potencialment perillós les 
dades del qual consten a l’expedient.

» Mitjançant contracte menor el sub-
ministrament de bancs per la zona 
verda del carrer Marroc, amb l’en-
titat mercantil BENITO urban, per 
import de 2.445,00 € més 513,45 € 
en concepte d’iva.

» El contracte menor d’obres per la 
col·locació de tancament de fusta al 
pati dels mòduls del CEIP Madrenc 
a l’entitat Gomez tanques metàl·li-
ques, per import de 1.638,00 € més 
343,98 € en concepte d’iva.

» Mitjançant contracte menor el sub-
ministrament d’espatlleres per la 
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pista del pavelló municipal, amb 
l’entitat mercantil TP Sport-Talleres 
Paulautordera SA, per import de 
1.063,50 € més 223,33 € en concep-
te d’iva.

» El contracte menor de serveis amb 
el Sr. Narcís Riu Surina, per als 
treballs de poda de les alzines del 
carrer Montseny i tala d’arbres al 
polígon i a la llar d’infants, per im-
port de 1.105,00 €, més 232,05 € en 
concepte d’iva.

» Mitjançant contracte menor el sub-
ministrament de mòduls per les 
barraques de la festa major, amb el 
Sr. Jordi Batlle Collet, per import de 
1.170,00 € més 245,70 € en concep-
te d’iva.

» Mitjançant contracte menor el sub-
ministrament d’una aplicació mò-
bil per l’ajuntament, amb l’entitat 
mercantil Apeiron, per import de 
1.000,00 € més 210,00 € en concep-
te d’iva.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil Crestasub SL pel subminis-
trament d’equipament destinat a 
salvament, mitjançant un contracte 
menor de subministrament per im-
port de 1.640,00 € més 344,40 € en 
concepte d’iva.

SESSIó DEL DIJOuS 20 D’ABRIL 
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren 
a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 83.743,29 €.

» La liquidació de l’impost sobre in-
crement de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
numero 65 a 67.

» El Plec de clàusules administrati-
ves particulars i plec de condici-
ons tècniques que ha de regir la 
contractació agregada del “submi-
nistrament d’energia renovable a 
partir de biomassa per a la millora 
de l’eficiència energètica i reducció 
d’emissions als edificis municipals 
dels ajuntaments de Breda, Figue-
res i Vilablareix en la part del text 
que es correspon al Lot 3 “Millora 
de l’eficiència energètica i reducció 
d’emissions del pavelló municipal 
de Vilablareix”.

» El contracte menor de serveis d’aixe-
cament topogràfic de dos trams de 
la riera Marroc a l’entitat mercantil 
Geo3 S, per import de 2.860,00 € 
més 600,60 € en concepte d’iva.

» Autoritzar a partir de 1 de juny de 
2017 a que es procedeixi a l’inter-
canvi dels locals sol·licitats, amb les 
condicions especials següents:
- El cànon a abonar a partir de 1 de 

juny de 2017 serà el següent:
 Local G: BTWICE 437 €/mes.
 Local J: TempsXcurses SL  

279,75 €/mes.

SESSIó DEL DIJOuS 4 DE MAIG
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren 
a l’expedient, i que sumen la quan-
titat dec 35.747,80 €.

» Aprovar la liquidació de l’impost so-
bre increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana dels expedi-
ents numero 68 a 73.

» El contracte amb la TROCA promo-
cions artístiques SL per la represen-
tació d’espectacles al municipi.

» Sol·licitar al Dipsalut la inclusió de 
l’ajuntament de Vilablareix a la con-
vocatòria de subvencions per activi-
tats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació (Pm07).

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat mercantil Catwas per a la 
prestació del servei de socorrisme a 
la piscina municipal del 11 de juny 
al 11 de setembre de 2017, per im-
port de 11.043,84 € més 2.319,21 € 
en concepte d’iva.

» Desestimar el recurs de reposició in-
terposat per l’entitat mercantil Clau 
SL contra la liquidació 29/2017 de 
l’impost sobre increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana.

» Desestimar la concessió d’autorit-
zació de venda no sedentària en el 
mercat de Vilablareix al Sr. Gerard 
Lozano Castro.

SESSIó DEL DIJOuS 1 DE Juny
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren 
a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 80.309’26 €.

» La liquidació de l’impost sobre in-
crement de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
número 75 a 78 de l’anualitat 2017.

» El llistat definitiu de la borsa de 
treball per a cobrir en règim de 
personal laboral temporal les va-
cants de monitor/a de casal d’estiu 
i matins actius i monitor/a menja-
dor escolar.

» El llistat definitiu de la borsa de 
treball per a cobrir en règim de 
personal laboral temporal les va-
cants de monitor/a de la ludoteca i 
educador/a de la llar d’infants mu-
nicipal.

» La contractació temporal a temps 
parcial de 4 joves en el marc del 
projecte “Brigada jove 2017”.

» Sol·licitar a la Diputació de Girona 
(Àrea de cooperació local) la inclu-
sió a la convocatòria de subvencions 
per a despeses de funcionament de 
les llars d’infants de titularitat mu-
nicipal, curs 2016-2017.

» La proposta del servei d’atenció a 
domicili que efectua l’àrea de ser-
veis socials d’atenció primària al 
municipi.

» L’expedient de contractació, el Plec 
de clàusules administratives particu-
lars i Plec de prescripcions tècniques 
reguladores del contracte de serveis 
de jardineria per a la conservació i 
manteniment de zones verdes, jar-
dins i espais públics de Vilablareix 
per procediment obert, varis criteri 
d’adjudicació, reservat a Centres Es-
pecials de Treball (CET).

» El contracte menor d’obres per va-
ries reparacions dels mòduls vesti-
dors del camp de futbol, a l’entitat 
ALCO, per import de 2.238 €, iva 
inclòs.

» El contracte menor d’obres per la 
reparació del sostre i polir i pintar 
el paviment de l’interior de la Llar 
d’Infants a l’entitat Simon-Fortià, 
SL, per import de 2.383,40 €, iva no 
inclòs.

» Mitjançant contracte menor el sub-
ministrament d’un Estació Metere-
ològical, amb l’entitat mercantil As-
tromet, per import de 1.259 € més 
264’39 € en concepte d’iva.
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Vilablareix va bullir d’activitats durant 11 dies en motiu de la Festa Major que va 
arrencar el dijous 11 de maig i va cloure el diumenge 21. Espectacles, concerts, 
fires, exposicions, concursos i balls, entre d’altres activitats per el gaudi dels 
nostres veïns i visitants. L’Ajuntament vol agrair la col·laboració de totes les 
entitats que hi han participat i que han fet que la Festa Major sigui possible!

Dijous 11 de maig

Divendres 12 de maig

Inauguració Exposició d’Art, 
Plantes i Flors a Can Gruart

Caminada nocturna, on hi van participar 
prop de 300 persones
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Diumenge 14 de maig
12a Marxa BTT que organitza el Club Ciclista  
Vilablareix-Colla 3xhora

Classificacions: 
Volta curta Categoria Masculina
1. Genís Martí Casado
2. Mateu Puntí Gispert
3. Fernando Dietsche
Volta curta Categoria Femenina
1. Judit Ramos Argelés
2. Paz Algar Osuna
3. Maria Sánchez Villen

Volta llarga Categoria Masculina
1. Jordi Vila Garcia
2. Alexis Julián Gálvez
3. Fernando de Pablo González
Volta llarga Categoria Femenina
1. Mari Aranda Bassons
2. Laura Céspedes Esteve
3. Kènia Pérez Sala

Sardanes amb la Cobla La Principal de Porqueres
Havaneres amb ‘Peix Fregit’ i cremat

Pau Simon, guanyador del cartell 
de la Festa Major 2017
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 Divendres 19 de maig
Cercavila amb la banda ‘Bufant  
Fort Street Band’

Pregó a càrrec de  
l’activista cultural  
Rafel Planella

Teatre “Tu & jo i 
el que es diu quan 
no es diu res” de la 
Cia. Cucumpidoo 
Teatre

II Concurs de grups musicals novells amb Mig Quart de Segle (grup guanyador), 
La Ludwig Band, Komodor i Concert Sheriff Miquel
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Torneig Popular de Botifarra
Premis pels finalistes:
1r premi: Ferran Moliner i Isidre Masferrer
2n premi: Claudio Porcel i Ramon Sanjuan

Partits de futbol  
de pares, mares  
i entrenadors

Concert infantil  
amb ‘Orelles de  
xocolata’

 Dissabte 20 de maig
Petanca
XXXIII Concurs infantil 
dibuix lliure

Comiat Hereu i Pubilla:  
Marc Omar i Neus Serra

Guanyadors del concurs de dibuix:
De P3 a P5
1r  Berta Boada
2n Afra Fusté
3r Hugo Garcia

De 1r a 3r
1r  Mar Garcia
2n Alba Ramon
3r  Marta Sala

De 4t a 6è
1r  Marta Perxachs
2n Mireia Ruiz
3r  Judith Marcos
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 Diumenge 21 de maig
Ofici Solemne amb la Coral de Sant Roc

Espectacle de titelles ‘Jai, el mariner’ Cia.Zipit

Sopar de Festa Major i ball al pavelló 
amb ‘Blue Moon’

Concerts a les barraques amb Tortellini,  
Di-versiones i Orquestra Maribel

Sardanes, concert i ball fi de festa 
amb La Principal de la Bisbal

Guanyadors de concurs  
de plantes i flors:
Flors:  
Susanna Riuró i Remedios Robledo
Planta: 
Pilar Egea i Remei Rabert
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ACTuALITAT

Vilablareix acull per segona 
vegada la final de RoboCAT

 El Pavelló de Vilablareix es va 
convertir el dissabte 27 de maig 
en el punt de trobada de la tec-
nologia i la robòtica gràcies a la 
Fira Girona+tecnològica que or-
ganitza anualment l’Associació 
El Racó dels Robotaires i Base42 
del TecnoAteneu de Vilablareix, 
amb la col·laboració de l’Ajunta-

ment de Vilablareix i la Generali-
tat de Catalunya. 

L’esdeveniment va reunir 
alumnes, professors, particulars, 
empreses i institucions que es van 
endinsar en el món de la tecnolo-
gia. Al llarg del dia varen poder 
gaudir de tallers, conferències, 
competicions de robòtica i la fira 

de projectes tecnològics. Des de 
l’Ajuntament de Vilablareix agra-
ïm l’esforç de les associacions que 
treballen per organitzar aquest 
esdeveniment únic a Catalunya.

Vilablareix fa costat als refugiats 
 

 L’Ajuntament de Vilablareix va entregar mate-
rial tècnic a l’equip de rescat de l’associació PRO-
EM-AID Catalunya. Va ser el mateix alcalde, David 
Mascort, qui personalment va fer entrega del se-
güent equipament tècnic: 

- 2 vestits waterproof R7 pro supervivència
- 4 parells de guants G1 3MM
- 4 caputxes D1 3/5 MM A
D’aquesta manera, Vilablareix aporta el seu gra-

net de sorra per ajudar als refugiats que fugen de 
la guerra del seu país i busquen una oportunitat a 
Europa. 

Bombers i infermeres que formen part de l’asso-
ciació Proem-aid varen explicar, en la xerrada que 
es va celebrar a Can Gruart, l’experiència viscuda a 
la costa de Lesbos i com actuen per a salvar vides. 
Varem poder escoltar els testimonis del coordina-
dor de l’associació i bomber de la Generalitat, Coke 
Balcázar, la bombera de Bombers de Barcelona, 
Luty Júdez i la infermera Mercè Montero.  

En l’acte varen destacar la importància que te-
nen les donacions que fan els ajuntaments com el 
de Vilablareix. Perquè segons Coke Balcázar “No 
rebem ajudes, som tots voluntaris i tan sols subsistim amb 
els diners de les dues ONG’s (Proem-aid i Salvamento ma-
rítimo humanitario). Per això necessitem de la col·labora-
ció de la gent”. 

Competició robot Sumo

Taller de Beebots per a infants >
 

>
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ACTuALITAT

Dimarts 18 d’abril
Contes infantils en anglès:  
“TALES Of DRAGONS”  
(Cia. La Minúscula)  

CONCERT DE MúSiCA PEDAGòGiCA  
a càrrec de “Sant Swing Bocombo”

Setmana Cultural
 Un any més la Setmana Cultural es va plantar a Vilablareix del 18 al 23 d’abril, coincidint amb Sant 

Jordi. És per aquest motiu que la Festa de la Gent gran, que normalment tanca la setmana, es va celebrar 
el següent diumenge, el 30 d’abril. Al llarg de la setmana, els veïns van poder gaudir en família de tots els 
espectacles i activitats que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament havia programat.

Dimecres 19 d’abril
TALLER D’ESCRiPTURA CREATiVA 
a càrrec de Ramon Bartrina

Presentació de la 1a edició del 
CONCURS LiTERARi RELATA’NS 

nits de Can Gruart: 
“LA fLOR qUE PALPiTA” 
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PREMIS
Categoria salat
1r  Laura Ruiz
2n Ma Engràcia Serra

Categoria sense gluten
1r  Irene Cubarsí
2n Marta Angelats

Categoria dolç
1r  Míriam Gironès
2n Montse Ball-llosera
3r  Carla Sucarrat

Dijous 20 d’abril
Lectura del conte 
“L’hORT DEL SENyOR PUiG” 
a càrrec de Maria Mercè Roca 

ACTiViTATS TECNOLòGiqUES 
a càrrec de Tecnoateneu 

CONCURS DE PASTiSSOS 

ESPECTACLE DE DANSA “yA’yA” 
(Cia. un Sol Traç)

 

Dissabte 22 i diumenge 23 d’abril
PARADES DE LLibRES i ROSES

Divendres 21 d’abril
Conferència: “LA CATEDRAL DE GiRONA  
i LA SEVA NAU úNiCA” 
a càrrec del Doctor Marc Sureda Jubany
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18a festa de la Gent Gran
 L’acte que anualment serveix per a cloure la Set-

mana Cultural és la Festa de la Gent Gran. Un di-
nar especial on s’homenatja a tots aquells veïns que 
aquest 2017 compleixen 80 anys i a les parelles que 
celebren les noces d’Or, és a dir, 50 anys de casats. 
Una festa que va aplegar unes 180 persones. 

Els homenatjats són: Manel Navarro Enciso, Martí 
Soler Berenguer i Dolores Rodríguez Pleguezuelos. 
I les parelles que celebren els 50 anys de casats són: 
Joaquim Mascort i Margarita Subiranes, Joaquim 
Teixidor i Maria Ribas, Alejo Pérez i Carmen Martín. 
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ACTuALITAT

Es graduen els nostres alumnes 
de 2n de batxillerat!

una cinquantena d’alumnes de l’Institut de Vilablareix es van graduar 
el divendres 26 de maig en un acte que va tenir lloc a La Sitja de 
Fornells de la Selva. 

 Alumnes, familiars, amics i professors varen om-
plir el teatre per a acompanyar-los en aquest es-
deveniment que va començar amb els parlaments 
institucionals però que van amenitzar els mateixos 
alumnes. Després d’ensenyar un vídeo emotiu amb 
fotografies del seu pas per l’institut, els alumnes 
van ser cridats un per un per a recollir l’orla de la 
promoció i fer-se la foto de família. Des de l’Ajunta-
ment els donem l’enhorabona i els desitgem molts 
èxits en el seu futur.

Primera Comunió
El diumenge 7 de maig van fer la Primera Comunió a l’Església 

parroquial de Sant Menna de Vilablareix.

- Janna Matamala Besalú
- Jordi Rou López de Ahumada
- Mar García Cañizares
- Mireia Feliu Vilà
- Miriam Peña Frigola
- Laia Carbonés Verdejo

En el cant d’entrada els nens i nenes, acompanyats 
per les seves catequistes i tota la gent, van cantar 
aquest cant tan bonic i significatiu: “L’Església és una 
gran família on tots els germans ens donem les mans. Com 
una mare que ensenya la fe. I també el camí per estimar 
Déu i els altres com a un mateix.”

A L’OMBRA DEL CAMPAnAR
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La trajectòria esportiva  
de l’Arianna Vilar
L’Arianna Vilar i Julià va néixer el 16 d’octubre del 2003. Viu a Vilablareix des de 
l’any 2006. Aquesta temporada ha obtingut els millors resultats de la seva carrera 
esportiva a la disciplina d’esquí alpí, que compagina molt bé amb els estudis.

 Vaig començar a esquiar als tres anys. El meu pare em 
va ensenyar a aguantar-me dreta damunt d’uns esquís, 
però molt aviat vaig rebre classes amb un monitor a l’es-
tació d’esquí La Molina (Cerdanya). Als quatre anys ja 
vaig entrar a formar part de l’equip C.E. Camprodon 
(Ripollès), que entrenàvem a les pistes de Vallter2000. 

Durant aquests anys i fins la temporada 2011-2012 
pujava a entrenar els caps de setmana, per vacances de 
Nadal, Setmana Santa i els dies festius (si n’hi havia).

Des de l’any 2012 i fins ara competeixo amb May Lu-
engo Esquí Club de La Molina, on la meva progressió tèc-
nica ha estat molt important. En aquesta època, quan cur-
sava 5è i 6è de primària i amb permís de la meva tutora, 
els divendres ja marxava a entrenar i no tornava fins di-
lluns al vespre. Ho feia durant les èpoques de competició.

També formo part del Grup de Tecnificació de la 
Federació Catalana d’Esports d’Hivern a la Cerdanya. 
Això m’ha representat tenir l’expedient acadèmic com-
partit entre l’institut de Vilablareix, on estic matricula-
da, i l’Institut Pere Borrell de Puigcerdà. De moment, 
ho porto prou bé.

Durant els anys de categoria Aleví I i Aleví II, competia 
en les curses que organitzava la Federació Catalana, i que 
tan sols competia en la disciplina d’Eslàlom Gegant.

En Aleví I vaig fer el meu primer podi. Vaig quedar en 
3a posició i va ser en una d’aquestes competicions a Vallter 
2000. A partir d’aquí vaig guanyar la “Pitarroy”, Campio-
nat d’Espanya oficiós a Cerler, al Pirineu Aragonès.

A la categoria Aleví II vaig fer varis podis en la com-
petició “Audi Quattro Cup”. Ja en la categoria U14 vaig 
obtenir el 3r lloc de la classificació final de les proves 
de la Lliga Catalana. A la Copa d’Espanya, els resultats 
varen ser positius. Era la temporada 2015-2016. 

Els resultats més destacables d’aquesta darrera tem-
porada han estat: Copa d’Espanya: Campiona Absoluta 

Copa U14; Campionat d’Espanya: Campiona Eslàlom, 
Campiona Combinada i Bronze Gegant; Lliga Catala-
na: Campiona U14; Campiona Catalunya: Campiona 
Gegant, Subcampiona Velocitat Supergegant, Subcam-
piona Paral·lel i Bronze Eslàlom; Copa Pirineus (Cata-
lunya, França i Andorra): 3a Eslàlom i 6a Gegant.

Els meus objectius a principi de temporada era clas-
sificar-me entre les 10 primeres catalanes a la primera 
competició de la Lliga Catalana per poder entrar dins 
el ‘cupo’ a la Copa Espanya. Ho vaig aconseguir i a par-
tir d’aquí els bons resultats em van anar acompanyat 
durant tota la temporada, tant en la Lliga Catalana com 
a la Copa Espanya, i així classificar-me per la final dels 
Campionats d’Espanya on només hi van les 30 millors 
d’Espanya.

Per això vull agrair als meus pares pel seu suport 
moral, i sobretot per l’esforç econòmic que fan per a 
mi. I en especial al meu pare, en Joan, que és el que 
sempre està amb mi, a totes les carreres, fent un munt 
de quilòmetres amunt i avall per estar sempre al meu 
costat,  tant en els moments bons com en els moments 
complicats,  quan he tingut problemes en alguna car-
rera ell sempre ha estat allà per ajudar-me i donar-me 
ànims per a seguir endavant. 

També dir que aquesta serà la cinquena temporada 
que  formo part del ‘Atomic Junior Team’ i aquest pa-
trocini m’ajuda a poder subvencionar part del material 
d’esquí que necessito cada temporada: 5 parells d’es-
quís, botes, cascs...

La propera temporada faig el salt a la categoria U16 
i el meu objectiu tornarà ser estar entre les 10 millors 
catalanes per poder-me classificar per a la Copa Espa-
nya. Al mes de Juliol ja començo la pretemporada  amb 
estades  als Alps per poder arribar amb les millors con-
dicions al inici de la temporada d’hivern.

L’Ajuntament de Vilablareix reconeix els èxits 
esportius de l’esquiadora Arianna Vilar

 L’Ajuntament de Vilablareix va entregar-li una placa commemorativa 
a l’esquiadora vilablaretenca Arianna Vilar en reconeixement als èxits 
obtinguts al llarg d’aquesta temporada 2016-2017. Amb tan sols 13 anys 
l’esquiadora s’ha proclamat campiona de la Copa Espanya U14 i ha tingut 
molt bons resultats tant en la Copa Espanya com en els Campionats 
d’Espanya, a la Lliga Catalana i als Campionats de Catalunya.

L’alcalde, David Mascort, li va fer entrega de la placa amb la resta de 
l’equip de govern en el ple que es va celebrar el dijous 11 de maig. 
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 PROGRAMACIÓ ATURATS
CURS DE PLATAFORMES ELEVADORES
Curs on es van seguir  els continguts i criteris de la forma-
ció establerts en la norma UNE 58923:2014.

CURS DE RECERCA DE FEINA UTILITZANT  
PNL I COACHING
Curs  on s’han utilitzat les tècniques d’IE, PNL i Coaching 
per millorar el procés de recerca.

 PROGRAMACIÓ PER EMPRENEDORS,  
 EMPRESARIS I COMERCIANTS
CURS COM GESTIONAR LA COMPTABILITAT 
D’UN PETIT NEGOCI
Taller on s’ha treballat els conceptes de comptabilitat 
financera, per la presa de decisions empresarials.

QUÈ ÉS UN ESTUDI DE MERCAT, COM ES FA I 
PER A QUÈ SERVEIX
Taller on es va treballar un DAFO un MAPPING de posi-
cionament en base a un estudi de mercat

COM CALCULAR EL COST I PREU DE VENDA 
DEL TEU PRODUCTE O SERVEI
Tallers on es van repassar tants els aspectes bàsics com de 
més tècnics per conèixer el llindar de rendibilitat.

 PER A EMPRESES I EMPRENEDORS
CURS D’ESTRATÈGIES CREATIVES PER 
EMPRENEDORS I NEGOCIS
Dies 18 ,25 de setembre i 2, 9 d’octubre/ de 19 a 22 h
Centre Cultural Can Gruart

TALLER COM IMPLEMENTAR UN 
PROGRAMA DE GESTIÓ DE CLIENTS 
(CRM) I NO MORIR EN L’INTENT
Dimarts, 26 de setembre/ de 19 a 22 h
Centre Cultural Can Gruart

formacions
GENER - MAIG 2017

Properes formacions
SETEMBRE - OCTUBRE 2017

Aquestes Formacions han estat cofinançades per:

GRATuïTS

Més informació: Mar Cases - Tel. 972 49 56 55 - promoeco@vilablareix.cat

mailto:promoeco@vilablareix.cat
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RECORDS DE VILABLAREIX

Francisca Marcet i Gris
La Francisca Marcet Gris és viuda de Josep Maria Frigola i veïna 
de Vilablareix. Té la sort de viure al Mas Pi. Una casa a la mun-
tanya, a prop de Sant Roc. Ella de Sabadell i ell de Calella de la 
Costa, han viscut des de l’any 1961 a Girona i fa uns 50 anys que 
va comprar, juntament amb el seu marit, aquesta finca amb vistes 
a tot Girona. 

La Francisca Marcet Gris, més coneguda com 
a “Paqui”, és veïna de Vilablareix des de fa 
uns 50 anys. Però no és del poble de tota 

la vida. Va néixer l’any 1936 (81 anys) a Sabadell 
i amb 15 anys va conèixer l’amor de la seva vida, 
en Josep Maria Frigola Pujades. Malauradament, 
segons la Paqui: “el meu marit ens va deixar massa 
aviat, 68 anys no és edat per a morir-se, sempre 
marxen els bons i el trobo molt a faltar”. 

Però va voler recordar els inicis amb qui va ser 
la persona més important de la seva vida. Es varen 
conèixer un estiu a la platja de Calella de la Costa, 
on vivia en Josep Maria amb els seus pares. Des de 
llavors ja no es van separar. “Ens veiem poc entre 
setmana perquè ell estudiava medicina a Barcelo-
na” però la seva unió va ser forta fins que es varen 
decidir casar l’any 1961 al Santuari de la Mare de 
Déu de la Salut de Sabadell. El que tenien clar és 
que volien viure a Girona. En Josep Maria estava 
cansat de Barcelona i van comprar una casa al car-
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rer Bernat Boades de Girona. Allà el seu marit, que 
era pediatre, hi tenia la seva consulta. Ben aviat, quan 
va néixer el fill gran del matrimoni, varen decidir 
comprar una casa pels caps de setmana a les afores 
de Girona. La Paqui quan li van ensenyar el Mas Pi de 
Vilablareix per primera vegada ja s’hi va enamorar. 
Va tenir clar que era aquella la casa que buscaven. A 
prop de Girona però a la muntanya, enmig del bosc. 
Era una casa habitada per uns masovers i on s’havien 
de fer moltes reformes. Les terres, explica, no els hi 
interessaven per a res, només volien la casa! Així que 
mica en mica la varen anar posant a punt. El que eren 
les quadres de les vaques ho van convertir en una ca-
pella, on s’hi han casat tots els seus fills i on han fet 

la comunió els seus néts. I és que la 
Paqui i en Josep Maria van tenir 5 
fills, el petit ja va néixer al Mas Pi. 
Està orgullosa de tots ells. Explica 
que els dos fills grans són metges, 
les dues noies, una és jutgessa i ad-
vocada i l’altra és biòloga i el petit 
enginyer. Quan en Josep Maria va 
morir, explica, la Natàlia que és l’ad-
vocada i jutgessa, va tornar a viure al 
Mas Pi per a fer-li costat. D’això en 
fa 13 anys. 

A la casa també hi viu amb dues 
senyores que l’ajudaven amb les 
feines domèstiques. Assegura que 
formen part de la família i que sem-
pre han estat amb ells. Fins i tot quan 
pujaven els caps de setmana a la casa 
que tenien a Alp (Cerdanya). 

I parlant de la casa va recordar 
quan els cotxes passaven pel davant 
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de la porta principal perquè era el camí que pujava 
a Sant Roc. Va demanar a l’Ajuntament que fessin 
la carretera per darrera i va donar una part de bosc 
perquè poguessin fer la carretera que hi ha actual-
ment i així desfer-se del trànsit que passava pel da-
vant del Mas Pi. 

Reconeix que no ha tingut massa relació amb la 
gent del poble. El motiu, creu, és perquè els seus fills 
no varen anar a l’escola de Vilablareix. “Quan vaig 
venir a Vilablareix em vaig trobar una mica sola per-
què no coneixia a ningú. Coneixia a l’alcalde, al met-
ge, però no em vaig fer amb quasi ningú. Ara sí que 
conec a gent perquè porto els meus néts a l’Escola de 
Vilablareix”. 

Se sent privilegiada de poder viure en aquest Mas 
que, diuen, hi havia hagut un túnel fet amb rajoles 
que podria haver conduit en la seva època fins als 
passadissos soterrats de la Catedral de Girona. “No 
ho dic jo, ho tinc a les escriptures de la casa”. “Enca-
ra se’n conserva alguna cosa però amb la construc-
ció de carreteres i d’altres infraestructures, segur 
que ja deu estar ensorrat”. Cal destacar que el Mas 
data de l’any 1400. 

Els néts.

Els cinc fills de
la Francisca.
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Club bàsquet Vilablareix
 Un cop acabada la temporada, és hora de fer ba-

lanç de la temporada dels equips sèniors. Aquesta 
valoració és molt variada:
• El sènior masculí “A” ha acabat en darrera posició 

amb 5 victòries i 25 derrotes, i d’aquesta manera 
perd la categoria i la propera temporada jugarà a 
Territorial.

• El sènior masculí “B” acaba en el 14è lloc amb 1 
victòria i 25 derrotes.

• El sènior intermunicipal ha quedat sots-campió.
• El sènior femení ha acabat en primera posició 

amb 23 victòries i 1 derrota.
Després de quedar primeres al campionat de les 

comarques gironines, el sènior femení va participar 
el diumenge 28 de maig a Begur a la Fase Final del 
Campionat de Catalunya de Tercera.

En el primer partit va guanyar 60-59 al Hispano 
Canyelles, va jugar la final on es va enfrontar al CB 
Valls i va perdre 56-50. D’aquesta manera van que-
dat sots-campiones de Tercera Catalana.

Pel que fa a la base, el mini ha competit tota la 
temporada amb la dificultat de jugar contra equips 
amb jugadors més grans, donat que el nostre equip 
només hi ha 3 minis de primer any i la resta són 
pre-minis. Tot i la dificultat que això representa han 
competit amb molta il·lusió.

L’escoleta ha participat amb un gran rendiment 
a vàries trobades amb les altres escoletes.

Amb la finalitat de disposar d’uns bons equips 
de base els nostres entrenadors han fet una activitat 
amb els alumnes de P-4 i P-5 de l’escola del poble. 
També oferim una activitat de portes obertes a tots 
els nois i noies que estiguin interessats a provar el 
bàsquet.

La intenció és poder tenir per la propera tempo-
rada un equip mini, un pre-mini i un grup nombrós 
d’escoleta i d’aquesta manera que tothom pugui ju-
gar contra equips de la mateixa edat.
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SOM un EQuIP!

final de temporada 2016-17  
del fC Vilablareix

 Quina llàstima! Tot i tenir molts 
mesos de futbol i que la parada 
d’estiu serà relativament curta, 
a tots aquells que tenim devoció 
per aquest esport, ens semblarà 
etern el “parón”.

Hem arribat a la fi de la tempo-
rada 2016-17 i amb una gran satis-
facció per la feina realitzada tant 
per tècnics com pels jugadors. 
Una temporada que ens deixa 
molts aspectes apresos i que ser-
viran per millorar la qualitat del 
nostre Club i del nostre futbol.

També cal destacar i com a 
més important la feina feta pels 
nostres equips Aleví “A” i Benja-
mí “B” que ha aconseguit pujar 
de divisió dins les seves categori-
es. L’Àleví “A” que es trobava a la 
segona divisió grup 29 han pujat 
a la primera divisió recuperant-la 
després de el descens de la tem-
porada passada i el nostre Benja-
mí “B” de la primera divisió grup 
23, que ha aconseguit l’ascens a 
Preferent per primera vegada al 
nostre Club.

MOLTÍSSIMES FELICITATS 
NOIS!!! UN GRAN TREBALL TÉ 
UNA GRAN RECOMPENSA.

Sense oblidar la resta d’equips 
que dins les seves categories i llui-
tant amb equips d’edat superior 
per ser de segon any, han fet una 
campanya genial, deixant em-
premta del nivell i qualitat de joc 

que s’està treballant dins el pro-
jecte engegat.

Des de el FC Vilablareix, tenim 
la confiança que darrera d’un bon 
treball hi haurà un gran creixe-
ment qualitatiu del nostre futbol.

Finalment, donarem per tan-
cada la temporada, el proper dis-
sabte dia 17 de juny de 2017 amb 
el sopar de cloenda del Club.

Salutacions a tots i totes, i 
FORÇA VILA!!!

Aleví A

Benjamí B
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Punt i final a una temporada 
plena d’èxits!

 El passat mes de maig el club va tancar 
una temporada plena de competicions 
en tot l’àmbit territorial i autonòmic. 

Pel que fa a les competicions a nivell 
federat el Club Rítmica Vilablareix ha par-
ticipat a la final de Copa Catalana amb la 
Mila Riembau, aconseguint proclamar-se 
subcampionat de Catalunya de nivell V.  

Però el club no ha parat! I no només ens 
hem presentat a competicions federades sinó que 
un total de 40 gimnastes han participat a la Lliga 
Territorial de Gimnàstica Rítmica organitzada pels 
diferents Consells Esportius. Els resultats han estat 
immillorables al llarg de tot l’any però el tancament 
d’aquest diumenge a Palafrugell va ser excel·lent. 
Tres dels conjunts presentats van aconseguir pujar al 
podi mentre que més de la meitat de les gimnastes 
individual es van situar entre els tres primers llocs. 

Després d’aquesta temporada plena d’èxits les 
gimnastes i l’equip tècnic s’acomiada d’uns mesos 
molt intensos amb un festival de cloenda el proper 
divendres 9 de juny a les 19h de la tarda. En aquesta 
ocasió les gimnastes de tota la secció faran muntat-
ges divertits i estiuencs que han preparat amb mol-
ta il·lusió per a tots els assistents. 

Informar-vos que com cada any el club organitza 
un casal d’estiu durant 5 setmanes  amb la possi-
bilitat d’apuntar-se per setmanes. Aquest casal està 
obert a tothom qui vulgui passar un estiu d’allò 
més entretingut. Per poder formalitzar l’inscripció 
només cal sol·licitar un formulari a campusvilabla-
reix@gmail.com. 

Finalment, informar que durant el mes de juliol 
a part del casal d’activitats rítmiques, les gimnastes 
de més alt nivell entrenaran durant tot el mes per 

preparar la propera temporada d’individu-
als i de conjunts.

I recordeu que si voleu estar infor-
mats de totes les nostres novetats po-
deu seguir-nos a través de les nostres 
xarxes socials: Facebook Club Rítmica 

Vilablareix, Twitter @CRVilablareix i al 
web www.clubritmicavilablareix.cat. 
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Manel Segura

Podi als Campionats 
de Catalunya
Durant la setmana santa d’en-
guany es van disputar a Valls els 
Campionats de Catalunya per 
edats, que englobaven totes les 
categories des de benjamí fins a 
sub21. Per part del nostre club 
per primera vegada a la història 
teníem representació en totes les 
categories amb 22 jugadors que 
competien en aquests campionats.

Cal destacar sobretots els dos 
podis aconseguits en categoria 
infantil. El primer per equips, 
format per en Martí Pèlachs, 
Marc Martínez i Guim Oliver que 
van aconseguir el tercer lloc des-
prés d’acabar primers a la fase de 
grups i arribar a semifinals on no 
van poder contra l’Esparreguera 
(que acabaria sent el campió). 
En la final de consolació es van 
imposar per un ajustat 3-2 al Ri-
pollet aconseguint així la terce-
ra posició. Idèntica posició van 
aconseguir en Marc i en Martí en 
els dobles infantils.

Gran Final de 
Temporada en totes 
les lligues
Objectius aconseguits. En totes 
les lligues que disputàvem hem 
aconseguit les fites que ens vam 
marcar a l’inici de temporada. 
En el nostre debut a Primera 
Divisió Estatal, no tant sols hem 
complert si no que hem acabat 
amb una meritòria quarta posi-
ció amb un balanç global de 13 
victòries i 9 derrotes en una lliga 
que ha sigut molt igualada.

A Tercera Divisió Estatal el CTT 
Vilablareix va aconseguir la perma-
nència matemàtica a falta de 2 par-
tits. L’equip format per l’Eloi Llo-
rente, Marc Martínez, Guillem Soy 
i Irieix Freixas ha anat de menys a 
més i ha aconseguit no patir du-
rant les últimes jornades.

I pel que fa a les lligues terri-
torials, els dos equips de prefe-
rent s’han mantingut en posici-

ons còmodes durant tota la tem-
porada. De primera territorial 
els dos equips, tot i que han patit 
una mica, també han assegurat la 
permanència i a segona, una dels 
dos equips ha aconseguit l’ascens 
però no el podrà fer efectiu per-
què la normativa només permet 
2 equips per club i ja els tenim.

En resum, bona temporada 
de tots els nostres equips sèniors.

Martí Pèlachs queda 
3r en el Top Català i 
la Lídia Baus guanya 
el Torneig de Girona 
El proppassat 26 de maig es va 
disputar a Calella el Top Català 
Infantil que reunia als 8 millors 
palistes catalans d’aquesta cate-
goria. Per part del nostre club hi 
prenia part en Martí Pèlachs, que 
va acabar amb un bon balanç de 5 
victòries i dues derrotes i va acon-
seguir acabar en tercera posició.

Per la seva banda, el 13 de 
maig es va disputar al pavelló de 
Fontajau el 2n torenig de Girona 
de tennis taula amb jugadors de 
totes les edats. Per part nostra hi 
van participar la Lorena Argelina 
i la Lídia Baus. Totes dues van pas-
sar de la fase de grups, la Lorena 
segona i la Lídia primera. La Lo-
rena va caure a quarts de final i la 
Lídia va aconseguir alçar-se amb 
el campionat després d’una gran 
fase final i d’un partit molt seriós 
a la final contra en Robert Soler 
del Vic TT. Va fer un gran torneig.

Casal de Tennis Taula 
Estiu 2017
Igual que l’any passat, aquest any 
repetim el casal d’estiu de tennis 
taula. Si voleu més informació no 
dubteu a posar-vos en contacte 
amb nosaltres.

  
Si esteu interessats poseu-vos en contac-
te amb nosaltres a través del correu elec-
trònic info@cttvilablareix.cat o al mòbil  
650 782 099 per tal de concretar un dia i 
venir a provar-ho sense cap compromís. 

Per a més informació podeu visitar el 
web www.cttvilablareix.cat i seguir-nos  
a través del Facebook, Instagram o  
Twitter  @cttvilablareix amb el hashtag  
#cttvilablareix

mailto:info@cttvilablareix.cat
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Afra Falgueras

La primavera
 Arriba la primavera i amb ella els dies són més 

llargs, el sol més intens i es produeix el naixement 
de flors i moltes plantes.

Tot això, a la llar ens permet fer moltes activitats 
divertides i treballar tradicions tan arrelades i carac-
terístiques de la cultura catalana, com és St. Jordi.

Durant sant Jordi fem uns punts de llibre i ro-
ses molt precioses que regalem amb molta alegria i 
amor als nostres pares i mares.

Durant aquesta època, a la llar, també tenim 
l’oportunitat de cuidar i veure com creixen les nos-
tres hortalisses que tenim al nostre hort. Sortim a 
regar i a cuidar les plantes sovint, i això ens dóna l’ 
oportunitat de veure tot el procés.

Les abelles mirant verdures

Les libèl·lules a l’hort

Les tortugues a l’hort
Els pica-soques amb roses i punts de llibre

Els espantaocells amb roses i punts de llibre
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Mònica Garcia

La importància del joc
JuGAR:
•  Millora l’autoestima, superar reptes, saltar un obs-

tacle sense l’ajuda d’un adult produeix satisfacció 
en els nens i els ensenya a resoldre situacions ines-
perades.

•  Es creatiu, en el joc et pots equivocar, pots inven-
tar llocs i personatges nous o irreals... així es po-
tencia la imaginació, la creativitat i la innovació.

•  Socialitza, jugar és acceptar normes, ja siguin per 
a jugar a pilota, jocs de taula o de perseguir. S’han 
d’acordar quines normes seguiran i han de resol-
dre els conflictes que sorgeixen en el joc.

•  Fomenta l’autocontrol, si jugues entre iguals i no 
acceptes les regles i no et comportes de forma 
adequada els altres nens no voldran jugar amb tu. 
Obliga a acceptar els límits que els altres imposen 
i canalitzen la frustració sense agressivitat.

•  Fixa els aprenentatges, jugar permet assimilar i po-
sar en pràctica els coneixements adquirits, experi-
mentar ells mateixos i també descobrir coses noves.

•  Afavoreix la comunicació, mentre els nens dis-
cuteixen sobre a què jugaran, pensen i parlen, 
reparteixen papers i s’organitzen per posar en 
marxa el joc, aprenen a expressar-se i treballen el 
llenguatge.

•  Dóna agilitat, el joc infantil afavoreix en el desenvo-
lupament psicomotriu i també en l’agilitat mental.

•  Desestressa, jugar proporciona plaer i satisfacció, 
dóna la oportunitat d’expressar sentiments i emo-
cions d’una manera més fluida en altres contexts.

•  Ensenya, el joc és un test per a la vida adulta en el 
joc simbòlic jugues a pares i a mares, a comprar, 
a vendre, a metges, a mestres.... en ell es posa a 
prova recursos que seran fonamentals al créixer.

Text extret d’un article de La Vanguardia el setembre de 2016.

La ludoteca creu que JuGAR no és una  
pèrdua de temps. Traieu el nen/a que  
teniu a dins i jugueu!
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Jornades Culturals
un any més l’Escola Madrenc ha celebrat les jornades culturals,  

en motiu de la celebració de Sant Jordi.

 Aquest curs hem fet uns jocs florals amb el tema 
els còmics, amb un jurat molt professional. I amb 
tots els còmics fets, pels nostres alumnes, hem de-
corat l’escola.

També hem dedicat una tarda als padrins lec-
tors, moment que tenim per compartir els padrins i 
fillols tot gaudint d’una bona lectura.

Els alumnes de cinquè i sisè, han fet uns robots 
amb material reciclat, per tancar el projecte de ro-
bòtica, que estem portant a terme tota l’escola.

Per acabar, dir-vos que els nens i nenes han llegit 
llibres de diferents autors i aquests ens han vingut a 
visitar a l’escola.
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Carme Montcanut, professora d’Economia de l’Empresa

Sessió del Programa  
Escola i Empresa

El passat 29 de març l’alumnat de batxillerat de l’Institut de Vilablareix va rebre 
la visita de l’empresari David nogareda d’Hipra, SA d’Amer. Aquesta trobada 
fou possible gràcies a l’entitat FemCAT, i s’emmarca en els continguts de les 

assignatures d’Economia de l’Empresa 2, Biologia i Física i Química; matèries 
curriculars dels batxillerats Social i Científic.

 FemCAT és una Fundació Privada d’Empresaris 
que des de l’any 2004 treballa per  connectar el 
món empresarial i el món acadèmic per promoure 
el desenvolupament social i econòmic de Catalu-
nya. Creu que empresa i societat han de col·labo-
rar per millorar la nostra capacitat emprenedora 
i d’innovació, vetllar per millorar la competitivitat 
del nostre país, assegurar la cohesió social de Cata-
lunya, i per  projectar Catalunya al món. Per tot ple-
gat, gestiona i dóna suport a projectes i programes, 
organitza col·loquis i xerrades als centres escolars, i 
altres activitats.1

El senyor David Nogareda és llicenciat en Cièn-
cies Veterinàries per la Universitat de Saragossa i 
ha cursat un Programa de Direcció General a l’IE-
SE. Després d’una extensa trajectòria professional 
a l’empresa Hipra, SA, a partir de l’any 2007 n’és 
president i conseller delegat. Laboratorios Hipra, 
SA és una empresa catalana dedicada a la recerca, 
producció i comercialització de productes veterina-
ris que ha aconseguit una projecció internacional i, 
per tant, tracta amb mercats d’arreu del món.

Els nois i noies de batxillerat del nostre institut 
van participar activament empentats pel senyor 
Nogareda, que en tot moment els va atendre i va 

respondre les seves preguntes i dubtes. L’alumnat 
mostrà el seu interès i va veure que el món de l’em-
presa no és tan llunyà com sembla. Les empreses 
ens necessiten i nosaltres les necessitem a elles. Cal 
estudiar i formar-se curosament, lluitar per forjar-se 
un futur òptim, pel propi bé i pel progrés social i 
econòmic de tota la societat ja que, en definitiva, 
tots som part d’aquesta societat.

Com a curiositat us direm que els estudiants 
van aconseguir omplir la pissarra amb qualificatius 
i valors que tenen relació amb els empresaris, em-
prenedors i amb totes aquelles persones tan treba-
lladores com estudiants que fomenten la feina ben 
feta. Entre d’altres, esmentaren la responsabilitat, 
la bona comunicació, la presa de decisions, la confi-
ança en un mateix i en els altres, el treball en equip, 
tenir visió de futur, honestedat, empatia, optimis-
me i positivisme, constància, passió, esperit crític, 
carisma, autoritat i lideratge ben entesos, prudèn-
cia, eficiència, creativitat, innovació, ser polifacètic, 
convincent, coherent,...

L’alumnat de batxillerat, les professores Montse 
Cros i Carme Montcanut, i l’Institut de Vilablareix, 
volem transmetre el nostre agraïment al senyor 
David Nogareda i a l’entitat FemCAT per fer-ho 
possible. 

1 Text parcialment adaptat de la font original, web FemCAT (2016). FemCAT. Fundació d’empresaris de Catalunya. (Article en 
línia) (Data de consulta: 17 d’abril de 2017). http://www.femcat.cat/

http://www.femcat.cat/
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que arribi l’estiu!

 Arriba la calor i el curs s’acaba! 
I malgrat ja podem sentir a alguns 
queixant-se amb un “Fa massa ca-
lor!!”, estem convençuts de que, 
qui més qui menys, tots teníem ga-
nes de que s’acostessin les vacan-
ces d’estiu, canviar els anoracs per 
xancletes i passar llargues estones 
sota el parasol o jugant a l’aigua.

Durant les últimes setmanes 
molts de vosaltres heu estat treba-
llant de valent per preparar tre-
balls i exàmens (que esperem que 
vagin d’allò més bé), però alguns 
en concret heu hagut de prendre 
decisions importants pel vostre 
futur: tant aquells que acabant 4t 
d’ESO heu hagut de triar entre la 
Formació Professional, el Batxille-
rat, el món laboral… com 
els que heu preparat les 
PAU per accedir al Grau 
Universitari escollit! Us 
desitgem moltíssima sort 
i esperem que tots aquells 
que vau passar per les ses-
sions d’orientació fetes a 
l’Institut i a Can Gruart, 
pugueu aprofitar al màxim els 
consells que us vam donar.

També ens agradaria destacar 
la feina feta pels 22 joves que van 
participar al Curs de Premoni-
tors durant setmana santa. Van 
ser uns dies intensos on vam 
compartir jocs, cançons, rialles 
i reflexions. A més uns quants 
d’ells també han viscut en prime-

ra persona l’experiència 
de jugar a ”SmileUrbo” 
un joc interactiu amb 
l’objectiu de treballar 
la presa de decisions en 
grup i el consens. Una 
activitat enriquidora que de ben 
segur no ens ha deixat indife-
rents, sobretot pel fet que en el 
rànquing de resultats del joc han  
quedat primers de Catalunya i se-
gons de tot el món. Enhorabona 
a tots! Estem convençuts que ben 
aviat molts d’aquests joves seran 
monitors d’esplais i casals, dedi-
cant hores i esforços a inventar 
noves maneres d’educar a través 
del joc als petits del poble. Mo-
nitors! Us animem a seguir amb 

la vostra tasca, indubtablement 
formidable i us agraïm, en espe-
cial a l’equip de l’Esplai Kamono, 
l’empremta que deixeu en cada 
infant, en cada jove i en cada fa-
mília. De tot cor, moltes gràcies!

I bé, ens acomiadem amb un 
“Bones Vacances!” Esperem veu-
re-us als “Matins Actius”, als “Di-
jous a la Fresca” o a l’última ses-
sió de Les Nits de Can Gruart (20 
de juliol) amb l’espectacle “Rock 
& Love”! Fins aviat!
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Gràcies a tots per ser-hi!
 Ja arriba l’estiu i en aquesta nova edició de la Tor-

ratxa és de merescut protagonisme, presentar-vos als 
col·laboradors, que per amor a la ràdio i al seu poble, 
han fet possible la programació d’aquesta temporada 
2016-2017, que va arrencar l’octubre de l’any passat.

Una graella que compta amb programes adreçats 
a tots els públics, des dels més menuts, com l’hora 
del conte, amb la col·laboració de les monitores de 
la biblioteca i ludoteca, fins als més adults, com Con-
trapunt o el Fem Cultura del Casal de la Gent Gran.

De la mateixa manera, sempre hem manifes-
tat que aquesta ha de ser una ràdio de servei local. 
D’aquí, la participació de l’Associació Cultural, l’Olla 
dels Maiquiets, el Club de Lectura, el Casal de la 
Gent Gran. També, de la presència del nostre metge 
de capçalera, com és el Sr. Miquel Quesada, o el ma-

gazín del Micro de Nit, que ja fa més de deu anys que 
s’emet per aquestes ones radiofòniques, al 107.5 FM.

També, de cultura, i si pot ser de país molt mi-
llor. Un cas més que significatiu és la col·laboració 
dels Marrecs de Salt, amb Castells Fora d’Òrbita, 
l’informatiu dels castellers, o el programa de sarda-
nes, Contrapunt.

Més programes culturals, com realitat o ficció, 
pels més cinèfils; Estimem la música clàssica, pels 
amants de Mozart, Beethoven, Bach, Vivaldi...; o 
Parlem-ne, amb Guillem Terribas, on es repassa 
l’activitat cultural a les nostres contrades gironines.

I per acabar, tampoc pot faltar els programes de 
reflexió sobre el que passa al nostre país, a l’Estat 
Espanyol, als EUA, el drama dels refugiats, el jiha-
disme, la situació del Brexit del Regne Unit, amb al-

> Les veus de l’Hora del Conte

 L’Olla dels Maiquiets

>

 Mar Bosch>

> Casal de la Gent Gran
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Dr. Quesada

Pere Vila <

guns casos, fins i tot, comptant amb persones de car-
rer, als estudis per fer una taula rodona sobre el tema 
en qüestió. Estem parlant del Moment de Reflexió.

I ja sabeu, si voleu saber més de nosaltres, ens 
podeu seguir a:

Ah, i sense oblidar, que us podeu descarregar de 
manera totalment gratuïta la nostra APP al Play Sto-
re, tan amb dispositiu IOS com Android.

SALUT I MOLTA RàDIO!

 Marrecs de Salt

>

 Micro de Nit

>

 Guillem Terribas

Nuri Masip i Manel Pallàs

>>

>

ÍTRAM
ÍTRAM, és el títol d’una sardana que es va estrenar 
a Premià de Mar el dia abans de passar pel progra-
ma CONTRAPUNT, del 7 de maig, el seu compo-
sitor en Xavier Pinyol i el nostre veí en Martí Gi-
ronell.  La sardana porta el 
nom del personatge princi-
pal de la novel·la d’en Martí, 
El Pont dels Jueus. ÍTRAM, un 
jove encuriosit, aventurer, 
enamoradís..., que segons en 
Martí, en Xavi ho va reflectir 
molt bé en la partitura i la so-
noritat de la sardana.

www.radiovilablareix.cat 
Ràdio Vilablareix 
@rvilablareix
@radiovilablareix

http://www.radiovilablareix.cat/
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Les activitats al Casal

TROBADA DE CORAL
El dissabte 29 d’abril, les Veus de Breda, organitza-
ren una trobada de corals de les nostres comarques. 
Hi assistiren un total d’onze coral i cadascuna va 
interpretar tres peces.

1 DE MAIG
L’1 de maig vam organitzar un dinar amb l’assis-
tència de 120 persones. Al final va haver-hi una ses-
sió de ball en línia.

VIATGE A PENÍSCOLA
Un grup de socis del Casal juntament amb  altres 
casals, vam passar uns dies a Peníscola del 25 al 30 
de maig.

L’agència ens va organitzar sortides, espectacles 
variats amb la participació nostra en alguns d’ells.

El nostre veí Pep i la seva esposa Pepi, juntament 
amb un altre matrimoni, foren els guanyadors del 
concurs de karaoke. L’Antonio i la seva dona van 
ser els guanyadors del pernil que es sortejava.

PETANCA
El passat 10 de juny va acabar el 
campionat de petanca i el dissabte 
17 es va organitzar la 11a festa del 
Campionat de Germanor, amb un 
dinar. Durant la vetllada es van re-
partir els premis a tots els partici-
pants i es va acabar amb un ball de 
fi de festa.
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Sebastià bennassar al  
Club de Lectura de Vilablareix

 El Club de lectura de Vilabla-
reix va encetar el passat dimarts, 
30 de maig, la seva penúltima ses-
sió de l’edició d’enguany amb la 
presència de l’escriptor Sebastià 
Bennassar. L’activitat, precedida 
d’una entrevista a la ràdio lo-
cal feta per alguns membres del 
Club, es va desenvolupar al llarg 
de dues hores, on es va aprofi-
tar per celebrar el recent premi 
literari de l’Imperi dels Lleons, 
la darrera novel·la negra de Ben-
nassar. La trobada va tenir lloc al 
Centre Cultural Can Gruart i va 
ser conduïda per l’escriptora Mar 
Bosch, encarregada del club de 
lectura del seu poble. L’autor va 
respondre a les qüestions al vol-

tant de l’obra que es va comen-
tar en aquesta ocasió: Nocturn de 
Sant Felip Neri (Meteora 2013). A 
banda de comentar aspectes ar-
gumentals i formals de la novel-
la, també es va parlar del procés 
d’escriptura, de les seves referèn-
cies literàries i culturals, home-

natjades abastament en aquest 
treball que va entusiasmar als lec-
tors de Vilablareix. Es va destacar 
no només la duresa dels temes 
transversals (com ara l’horror de 
la guerra, la mort volguda o el 
suïcidi) sinó també la sensibilitat 
amb la qual es narren.
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 ACTIVITATS REALITZADES

Presentació del llibre  
“La Senyora Stendhal”
24 de març de 2017. Amb la presència del seu autor, Rafel Nadal, 
i la presentació de la Mar Bosch, es va presentar la novel·la La se-
nyora Stendhal. L’acte va ser organitzat conjuntament per El Club 
de Lectura i l’Associació Cultural.

Conferència “La Catedral de 
Girona i la seva nau única”
21 d’abril de 2017. Dins dels actes de la Setmana Cultural, i amb 
una notable assistència de públic, es va dur a terme la conferència 
LA CATEDRAL DE GIRONA i LA SEVA NAU ÚNICA. Va anar 
a càrrec del doctor Marc Sureda i Jubany, el qual va explicar els 
orígens de la catedral fins arribar al perquè i els motius que van 
portar a l’aprovació, ara fa 600 anys, de la construcció d’una nau 
única al món.

festa de Sant Jordi
22 i 23 d’abril de 2017. Durant el cap de set-
mana de Sant Jordi, l’Associació Cultural va 
muntar una parada per a la venda de roses 
i de llibres. Es podien adquirir, amb el 10 % 
de descompte, les darreres novetats editori-
als, així com llibres clàssics, juvenils i infan-
tils. També van tenir la presència de nom-
brosos escriptors per signar les seves obres.

Presentació del llibre “Recórrer la 
garriguella fortificada”
19 de maig de 2017. La presentació de l’estudi “RECÓRRER LA 
GARRIGUELLA FORTIFICADA” va anar a càrrec de la seva auto-
ra, l’arquitecte Adela Geli i Anticó, amb la col·laboració del doc-
tor de la UdG Josep Clara Resplandis. Tots dos van donar unes 
magnífiques i clarificadores explicacions del tema del llibre: l’em-
plaçament dels búnquers a Garriguella, el sistema de construcció 
i la seva finalitat.

Conferència “La sardana ahir i avui”
25 de maig de 2017. D’una manera molt amena, i farcida d’anèc-
dotes i vivències personals, l’historiador Joan Domènech i Moner 
va fer la conferència LA SARDANA AHIR I AVUI. Va ser presentat 
i acompanyat, al llarg dels comentaris, pel regidor del nostre ajun-
tament, Josep Manel Pallàs i Julià, gran coneixedor del món de la 
sardana i autor del programa de sardanes de Ràdio Vilablareix.
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Jordi Pagès

Núria Pompeia
 El Nadal de l’any passat va morir als 85 anys 

la dibuixant, humorista gràfica i periodista Núria 
Pompeia.

Havia nascut a Barcelona l’any 1931 i va estu-
diar art a l’Escola Massana i va publicar 
les seves primeres vinyetes als anys 60 
a la revista Oriflama. L’any 1967 va 
editar el seu llibre Maternasis,  on 
reflectia les pors, la tristesa i el 
dolor de les dones davant l’em-
baràs i el part.

Els seus dibuixos van sor-
tir publicats a diferents diaris 
i revistes, tant nacionals com 
estrangeres i va ser redactora 
en cap de les revistes Por favor 
i Saber. Com a periodista va es-
criure cròniques culturals a La 
Vanguardia i va fer guions per a TVE.

Va rebre la Medalla d’Or de la Ciutat 
de Barcelona al mèrit artístic (2000), la Rosa del 
Desert (2003) premi a la trajectòria professional 
atorgat per l’Associació de Dones Periodistes de 
Catalunya i la Creu de Sant Jordi (2007).

La Núria Pompeia va ser pionera del còmic 
feminista, va reflectir vivències col·lectives per 
denunciar la discriminació de la dona en tot els 
àmbits de la societat. Va defensar la lluita feminis-

ta durant el franquisme, deixant-ho ben 
palès a la seva obra Mujercitas (1975), 

on qüestionava totes les imposici-
ons que patien les dones des del 

naixement.
Sempre es va mostrar com 

una dona inequívocament fe-
minista que definia la raó de 
la seva lluita: “O et rebel·les o 
et resignes. Si et resignes, és 
possible que deixis de patir... 

però a mi, això de la resignació, 
em fa molta angoixa”.

“ La núria Pompeia va ser pionera del còmic 
feminista, va reflectir vivències col·lectives per 
denunciar la discriminació de la dona en tot 
els àmbits de la societat. ” 
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Des de la mort del dictador Francisco Franco, l’any 1975, la 
democràcia de l’Estat espanyol s’ha construït sobre la reforma de 
la dictadura, i amb un pacte de silenci (o d’amnèsia induïda) que 
pretenia arraconar la memòria dels vençuts.

 
-S’ha perpetuat la presència pública dels símbols de la 
dictadura. 

-No hi ha hagut gestions per compensar-ne les víctimes 
fins ben entrada la primera dècada del 2000.

-Cap de les sentències de la dictadura ha estat revisada 
o anul·lada. 

-L’Estat espanyol no destina ni un euro a l’obertura de 
fosses comunes ni a altres accions de reconeixement i 
de compensació de les víctimes.

 FEM MEMÒRIA, FEM FUTUR

És a les nostres mans
Fem futur, fem la República de tothom!

El Parlament de Catalunya ha assumit de manera democràtica 
competències pròpies d’un estat i ha decidit anul·lar tots els 
consells de guerra i judicis sumaríssims realitzats per la dictadura 
franquista. Per això, el 19 d’octubre del 2016 va aprovar la 
redacció de la llei de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme.

La República Catalana que construïm parteix dels principis de 
democràcia, llibertat, dignitat i justícia. Defensa la fraternitat entre 
els pobles, i s’oposa al feixisme i a totes les formes de 
totalitarisme. Només amb un nou país podrem compensar 
plenament les víctimes del franquisme.

Des de la mort del dictador Francisco Franco, l’any 1975, la 
democràcia de l’Estat espanyol s’ha construït sobre la reforma de 
la dictadura, i amb un pacte de silenci (o d’amnèsia induïda) que 
pretenia arraconar la memòria dels vençuts.

 
-S’ha perpetuat la presència pública dels símbols de la 
dictadura. 

-No hi ha hagut gestions per compensar-ne les víctimes 
fins ben entrada la primera dècada del 2000.

-Cap de les sentències de la dictadura ha estat revisada 
o anul·lada. 

-L’Estat espanyol no destina ni un euro a l’obertura de 
fosses comunes ni a altres accions de reconeixement i 
de compensació de les víctimes.
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És a les nostres mans
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consells de guerra i judicis sumaríssims realitzats per la dictadura 
franquista. Per això, el 19 d’octubre del 2016 va aprovar la 
redacció de la llei de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme.

La República Catalana que construïm parteix dels principis de 
democràcia, llibertat, dignitat i justícia. Defensa la fraternitat entre 
els pobles, i s’oposa al feixisme i a totes les formes de 
totalitarisme. Només amb un nou país podrem compensar 
plenament les víctimes del franquisme.

Des de la mort del dictador Francisco Franco, l’any 1975, la 
democràcia de l’Estat espanyol s’ha construït sobre la reforma de 
la dictadura, i amb un pacte de silenci (o d’amnèsia induïda) que 
pretenia arraconar la memòria dels vençuts.

 
-S’ha perpetuat la presència pública dels símbols de la 
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-Cap de les sentències de la dictadura ha estat revisada 
o anul·lada. 

-L’Estat espanyol no destina ni un euro a l’obertura de 
fosses comunes ni a altres accions de reconeixement i 
de compensació de les víctimes.

 FEM MEMÒRIA, FEM FUTUR

És a les nostres mans
Fem futur, fem la República de tothom!

El Parlament de Catalunya ha assumit de manera democràtica 
competències pròpies d’un estat i ha decidit anul·lar tots els 
consells de guerra i judicis sumaríssims realitzats per la dictadura 
franquista. Per això, el 19 d’octubre del 2016 va aprovar la 
redacció de la llei de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme.

La República Catalana que construïm parteix dels principis de 
democràcia, llibertat, dignitat i justícia. Defensa la fraternitat entre 
els pobles, i s’oposa al feixisme i a totes les formes de 
totalitarisme. Només amb un nou país podrem compensar 
plenament les víctimes del franquisme.

Des de la mort del dictador Francisco Franco, l’any 1975, la 
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dictadura. 
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 FEM MEMÒRIA, FEM FUTUR

És a les nostres mans
Fem futur, fem la República de tothom!

El Parlament de Catalunya ha assumit de manera democràtica 
competències pròpies d’un estat i ha decidit anul·lar tots els 
consells de guerra i judicis sumaríssims realitzats per la dictadura 
franquista. Per això, el 19 d’octubre del 2016 va aprovar la 
redacció de la llei de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme.

La República Catalana que construïm parteix dels principis de 
democràcia, llibertat, dignitat i justícia. Defensa la fraternitat entre 
els pobles, i s’oposa al feixisme i a totes les formes de 
totalitarisme. Només amb un nou país podrem compensar 
plenament les víctimes del franquisme.
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CAPÍTOL IV-I
MEDI AMBIEnT

Canvi climàtic
 Segueixo amb el tema del CANVI CLIMPATIC, 

interromput en el seu dia per denunciar les reper-
cussions que podria tenir: 1) L’elecció, com a Presi-
dent d’Estats Units, del negacionista del Canvi Cli-
màtic Donald Trump, (veure Torratxa núm. 70); i 
2) la possible represa de l’activitat, de la superamor-
titzada Central Nuclear de Garoña, (veure Torratxa 
núm. 71). Totes dues qüestions ens han de preocu-
par profundament i si no veiem:
1) Els primers i tumultuosos mesos de Trump en 

el govern han portat una onada de canvis –ja 
executats i anticipats– en la política mediambi-
ental nord-americana. Moltes d’aquestes accions 
anul·len les polítiques de l’era Obama que te-
nien l’objectiu de disminuir els efectes del canvi 
climàtic i limitar la contaminació. D’altres ame-
nacen amb limitar el finançament federal per la 
ciència i el medi ambient. Destaquen: 
•  El president Trump firma una ordre executiva 

amb l’objectiu de desmantellar gran part del 
treball realitzat contra el canvi climàtic que va 
començar durant el govern d’Obama. L’or-
dre pren mesures contra les ordres executives 
d’Obama i els memoràndums que tenen l’objec-
tiu de preparar al país pels pitjors impactes del 
canvi climàtic per restar importància als costos 
futurs de les emissions de diòxid de carboni. 

•  El pacte global pel clima va brillar per la seva 
absència en l’ordre executiva sobre el clima 
firmada per Trump el 28 de març.

•  Ha restat importància al paper central de les 
emissions en el clima canviant de la Terra, una 
posició en conflicte amb el consens científic. 
Un informe de 2014 realitzat per la National 
Academy of Sciences, l’organisme d’assessoria 
científica més important d’Estats Units, adver-
tia de que l’escalfament de la Terra des de la 

dècada de 1970 “era principalment resultat de 
les majors concentracions de CO2 i altres gasos 
d’efecte hivernacle”.  

•  Amenaça al pressupost de ciència i medi ambi-
ent. El pressupost, aprovat per Trump, preveu 
grans retallades en les agències nord-america-
nes de ciència i medi ambient així com en una 
àmplia varietat de programes socials, en un 
esforç per incrementar el gasto en defensa en 
54.000 milions de dòlars.”

•  Anuncia un pla d’acció “de principis bàsics” 
per l’agència mediambiental. Aquest pla in-
clou revisions al Clean Power Plan (Pla d’Ener-
gia Neta) i a la norma coneguda com Water of 
the United States, dos regulacions clau de l’era 
Obama, així com promeses d’accelerar els ca-
sos pendents de nous productes químics a l’es-
pera de l’aprovació de l’EPA.

•  Trump i els parcs nacionals. El pla pressuposta-
ri de Trump pel 2018 requereix d’una retallada 
de 1.500 milions de dòlars en el Departament 
d’Interior nord-americà, al que pertanyen el 
Servei de Parcs Nacionals i el seu pressupost 
de 3.400 milions de dòlars. 

•  Trump pretén reobrir les aigües de l’Àrtic 
per l’arrendament d’hidrocarburs, mitjançant 
l’emissió d’una ordre executiva destinada a ai-
xecar les restriccions al desenvolupament del 
petroli en les aigües de l’Àrtic. L’ordre tindria 
com objectiu revertir una decisió de l’expresi-
dent Obama de tancar indefinidament la ma-
joria de les aigües de l’Àrtic d’EEUU.

•  L’EPA revoca una petició de l’EPA d’Obama 
per obtenir informació més detallada sobre les 
instal·lacions de petroli i gas natural. Aquesta 
petició, finalitzada pel govern d’Obama el 10 
de novembre de 2016, tenia l’objectiu de mi-
llorar el seguiment de les emissions de metà i 
compostos orgànics volàtils (VOC per les seves 
sigles en anglès) de la indústria. Això es deu 
a que les instal·lacions de petroli i gas són els 
majors emissors de metà del sector industrial. 

•  Acabaré amb una altra ocurrència. Hi ha cer-
ta por de que el govern de Trump pretengui 
esborrar o enterrar les base de dades climàti-
ques d’Estats Units. Per això els meteoròlegs 
i periodistes del clima demanen a Twitter in-
formació de base de dades important per a fer 
una còpia. 
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Xevi Montal Roura, dr. arquitecte

Reordenació del presbiteri  
de Sant Menna (2017)

 De l’església de Sant Menna de Vilablareix se’n 
té constància escrita ja des del 888 «basilica Sancti 
Menne in Villa Ablares».

Com arreu, els seus inicis degueren ser els d’una 
esglesiola preromànica, més aviat capella d’una sola 
nau, al servei d’una població llavors dedicada bàsi-
cament al sector agrícola, en vistes de la fèrtil plana 
on es situa.

Més de mil anys d’evolució han fet transformar 
aquesta cèdula iniciàtica cap a una església més com-
pleta, amb un allargament de la nau, la possible in-
clusió de capelles laterals,... També les conseqüències 
de pestes, terratrèmols, guerres i grans invasions pre-
visiblement van fer decréixer, cremar o alterar la seva 
configuració. Les mateixes vicissituds van fer perdre 
el rastre de documentació que avali tals canvis.

Al s. XVIII es produí una alteració total de l’es-
glésia de Sant Menna. Potser arran d’un incendi 
(se’n conserven rastres en estances interiors) es va 
optar per construir una nova església, tres cops més 
extensa, i sorprenentment girada respecte l’eix de 
la capella inicial. L’estil neoclàssic de llavors impe-
rà en l’aparença de la nova església, que és la que 
ens ha arribat avui en dia. Tot un artefacte de totxo 
massís sobreposat al lateral nord-est de la vella nau 
conforma el nou fons d’escena, l’actual. 

El semicercle de l’absis original quedà relegat 
com a espai secundari, tot i conservant-ne l’evident 
aparença geomètrica des de la cantonada exterior 
nord del conjunt edificat actual, i tot i preservant-ne 
un concret sostre de petxina damunt de l’anterior 
posició de l’altar.

Litúrgicament, la nova església, es disposà en 
planta de creu llatina, amb una sola nau, un gene-
rós creuer i l’altar aixecat tres graons. Dues cape-
lles laterals –una sota el campanar–, el cor i l’accés 
posterior lateral completaren a grans trets la confi-
guració espacial que s’observa avui.

Les consideracions del Concili Vaticà II (1962-
65) promogueren, renovaren i adaptaren molts as-
pectes de l’Església. Un fet important d’aquest Con-
cili fou el de retornar la celebració de la Missa de 
cares al poble, fet que implicà l’adaptació de milers 
de presbiteris arreu.

A Sant Menna, aquesta adaptació degué ser im-
mediata i sense massa miraments, doncs a finals de 
s. XX apareix un altar de formigó retallat barroera-
ment i separat del retaule, amb un graó posterior en-

cara de tova ceràmica, reducte de l’altar d’esquenes 
al poble. Els diferents paviments d’aquesta zona ex-
pliquen les incidències funcionals que ha suportat. 

Fa pocs anys, el rector decidí col·locar un nou 
altar (taula de fusta) més avançat i proper al poble. 
Aquest escenari de duplicitat d’altar –cap d’ells qua-
lificat-, conjuntament amb la indefinició de l’ambó 
-de peculiar estil– han forçat a l’actual rector Mn. 
Pere Bellvert a promoure una intervenció de reor-
ganització i millora del presbiteri de Sant Menna.

La intervenció arquitectònica es redueix, doncs, 
a la renovació d’aquest espai de celebració en els 
següents aspectes:

1. Respecte al sagrari –disposat inicialment en el 
petit retaule esquerra del creuer de la nau, sota 
la figura de la Mare de Déu, i sense conformar 
capella pròpia–, es proposa la seva recol·locació 
en el lloc principal de l’església, en el centre del 
fons d’altar major, aprofitant un nínxol existent i 
cegat, possible espai anteriorment usat per a ubi-
car-hi l’ostensori.

2. La situació inicial de doble altar no qualificat es 
resol amb la col·locació, avançada i centrada a la 
porta de sagristia i sota clau de volta, d’una nova 
peça, ara sí de pedra natural, possiblement pedra 
de Figueres, provinent d’un altar en desús de la 
mateixa ciutat, dipositada al convent de les mon-
ges clarisses de Fortià, i cedida molt amablement 
per aquestes. Per tal de valoritzar aquesta ara de 
pedra es proposa la formació d’un únic peu cen-
tral de simple planxa metàl·lica pintada, que ge-
omètricament pretén redibuixar una creu des de 
tots els seus punts de vista.

3. Aquesta reforçada centralitat, conjuntament amb 
el caos de paviments i graons solts darrera l’altar, 
ha requerit una major qualificació del paviment 
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central del presbiteri. S’ha repavimentat amb pe-
dra natural de Sant Vicenç sense conformar cap 
graó i en continuïtat amb els seus laterals de mo-
saic, dignificant l’espai d’altar i sagrari.

4. Per a la solució formal del nou ambó, es recupera 
també una peça de pedra natural treballada, ara 
sí autòctona de Sant Menna. Es tracta d’un arranc 
de volta nervada tipus capitell que conté tres fi-
gures angelicals amb pergamins oberts cadascuna 
d’elles en clara intenció d’orar o cantar. Les se-
ves cares presenten un cert desgast conseqüència 
de l’ambient exterior on fins ara ha estat situada 
la pedra, a la part inferior del brancal dret de la 
porta de la rectoria. Dins l’església, al darrera del 
retaule neoclàssic actual, s’observa part de l’ante-
rior mur lateral de la vella església girada, encara 
amb uns capitells ennegrits pel foc, d’un treball 

idèntic a la nova peça de l’ambó, que sens dubte 
certifiquen que aquesta peça aprofitada també 
prové de la desapareguda traceria de la nau der-
ruïda de l’antiga església de Sant Menna. No es 
disposa de suficient informació per datar aquest 
acurat treball en pedra, podent-se tractar de capi-
tells romànics tardans. Amb el mateix discurs que 
al peu de l’altar –planxes metàl·liques pintades–
es conforma el nou ambó alhora que suport per 
mostrar elevada aquesta peça, tot recuperant-ne 
la seva representativitat lligada a l’oratòria.

5. Atesos els treballs duts a terme, s’aprofita per re-
ordenar el cablejat elèctric i de la megafonia, fins 
ara tirat vist pel terra, soterrant-lo fins als diferents 
punts de servei. Es millora també la il·luminació 
de la sagristia i es netegen les dues lluminàries del 
presbiteri.
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CAPÍTOL XXIII
MEMÒRIA HISTÒRICA DE VILABLAREIX

(...)

El quinze de novembre s’aprova 
en primer lloc el pressupost defi-
nitiu de l’any 1943, amb un total 
d’ingressos i despeses de setze mil 
pessetes. També s’aproven les se-
güents factures:

Leña para las Escuelas del Sr. Roca, 
201 ptas = Leña para estufa Escue-
las der Sr. Garriga, 18 ptas = Com-
pra dos vidrios Escuelas, 8 pesetas, 
importando en junto = 227’- ptas =

Factura de E, Simón manutención 
Guardia = 160 ptas y donación por 
fiesta Banderita = 15 ptas = impor-
tando en junto 175 ptas.

Recibos de tres trimestres 1942 de 
amortización e intereses présta-
mo Caja Pensiones que importan 
1.942’56 ptas.

Por compra de 4 velas para coche 
mortuorio = 20 ptas.

Seguidamente se da cuenta de la co-
municación recibida de la Diputa-
ción Provincial, la cual, de acuerdo 
con el Decreto de 14 de octubre úl-
timo relativo a la designación de un  
Representante de los Municipios de 
la Provincia es la Cortes Españolas 
creadas por ley de 17 de julio del 
corriente año, da cuenta de que ha 
sido nombrada Procurador de Cor-
tes, como representante de los Mu-
nicipios de la Provincia de Gerona 
el Sr. D. Andrés Taberner Collell-
mir, Alcalde de Farnés. Se acuerda 
de acusar recibo de dicha comuni-
cación y desear al Sr. Taberner una 
larga y magnífica labor.

A l’última sessió de l’any 1942 sols 
s’aproven unes quantes factures per 
valor de 660’20 pessetes

La primera sessió de l’any 1943 es 
celebra el 10 de gener, en la que 
s’aprova la liquidació del pressu-
post de l’any 1942.

El total d’ingressos, sumant el 
superàvit de l’any 1941 és de 
19.424’40 pessetes.

El total de despeses sumant el que 
queda per pagar de l’any 1942, és de 
13.872’83 pessetes.

Per tant presenta un superàvit de 
5.551’57 pessetes...que se hallan 
disponibles y sin aplicación de cla-
se alguna.

A continuació s’informa dels paga-
ments que s’han de fer per la comis-
sió d’Hisenda que són:

Donativo al Rvdo. Cura Párroco 
para atender a los gastos de las 
obras en la Iglesia parroquial por 
importe de dos mil quinientas pe-
setas. = Aportación al Pósito por 
anualidad atrasada 1937, que re-
clama el Ministerio de Agricultura, 
setenta y cinco pesetas. = Gratifica-
ción extraordinaria por trabajos del 
Alguacil, cien pesetas. = Asistencia 
y traslados de enfermos al Hospital 
Provincial quinientas pesetas. = 
Trabajos extraordinarios del Secre-
tario del Ayuntamiento setecientas 
seis pesetas que sirven al mismo 
tiempo de aguinaldo Navidad años 
1941, 1942 y 1943, sumando un to-
tal de 3.900 pesetas.

Sessió del vint-i-quatre de gener

…Seguidamente el Sr. Alcalde pone 
en conocimiento de la Comisión 
Gestora Municipal, de que el sal-
do desbloqueado indispensable 
existente en la cuenta corriente del 
Banco de España, importante tres 
mil quinientas pesetas sea aplicado 
a la compra de valores de la Deuda 
Pública de acuerdo con la Orden 
del Ministerio de Hacienda de 27 de 
marzo 1942, si es que se quiere le-
galizar dicha partida, después de lo 
cual, pueden guardarse los valores 
o venderlos seguidamente.

Habida cuenta de lo expuesto por 
el Sr. Alcalde por unanimidad se 
acuerda: 1º Autorizar al Sr. Alcalde 
D. Joaquín Jordá Clavell para que 
en nombre de este Aytº se persone 
en las oficinas del Banco de España, 

expidiendo, solicitando y firmando 
de cuantos documentos sean nece-
sarios para llevara cabo la adqui-
sición de valores de la Deuda Pú-
blica del Estado invirtiendo el saldo 
desbloqueado de tres mil quinientas 
pesetas. 2º Que una vez adquiridos 
dichos valores, encargue la ven-
ta de los mismos, satisfaciendo los 
gastos que ello ocasione con cargo 
al presupuesto vegente. 3º Que una 
vez efectuado todo ello, ingrese en 
arcas Municipales la cantidad que 
corresponda, acompañando al car-
gareme que deberá formalizarse 
cuenta detallada de la operación 
para su competencia.

Seguidamente se pasa a discutir la 
solicitud presentada por Dña. Ma-
tilde Alis Clopés, Comadrona, que 
solicita plaza titular que se halla 
vacante proponiendo el Sr. Alcalde 
sea adoptado el acuerdo nombran-
do a la misma Comadrona Titular, 
siempre que la Mancomunidad Sa-
nitaria apruebe lo acordado. Des-
pués e detenido estudio se acuerda 
por unanimidad nombrar Coma-
drona Titular a la Sra. Matilde Alis 
Clopés, teniendo este nombramien-
to el carácter de propuesta mientras 
no sea ratificado el nombramiento 
por la Mancomunidad Sanitaria, 
cuyo acuerdo, se considerará firme 
a partir del momento que sea acep-
tado lo propuesto por la repetida 
Jefatura Provincial de Sanidad, sin 
necesidad de nueva discusión del 
presente asunto, o bien nulo en caso 
contrario.

Y no habiendo…

El vint-i-u de febrer s’aproven els 
comptes de l’exercici 1942 i es fan 
efectius els pagaments de l’habilita-
ció de crèdit dels pagaments acor-
dats a la sessió del 10 de gener, amb 
un total de 3.900 ptes., que una ve-
gada pagats, queden sense aplicació 
1.651’57 ptes.

(...)
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Balls de saló
Dissabtes a les 6 de la tarda,  
al Casal de la Gent Gran 
Preu: 6 euros (amb berenar)

19 d’agost
9 de setembre 
Aurora
23 de setembre 
Chus
14 d’octubre 
David Casas
Per més informació al Casal - Tel. 972 40 55 38

ESTIU
AGEnDA

Segueix tota l’agenda d’activitats al web 
www.vilablareix.cat i a Facebook i Twitter  

amb l’etiqueta #AgendaVilablareix

#AgendaVilablareix

 @vilablareix_cat /ajuntamentdevilablareix

REVETLLA DE SANT JOAN
Divendres 23 de juny | 21 h  
Casal de la gent gran
Sopar-Ball amb Aurora Grup
Venda de tiquets al Casal de la gent gran

CiNEMA A LA fRESCA
Dimarts 4 de juliol | 22 h | Plaça del Perelló
“100 metros”, pel·lícula sobre  
wl’esclerosi múltiple

MULLA’T per l’esclerosi múltiple
Diumenge 9 de juliol | A partir de les 11 h
Piscina municipal

DiJOUS A LA fRESCA SOLiDARiS
Dijous 6 de juliol | 21 h | Plaça del Perelló
Festival Emergent
Pablo Serna (música), Valeria Guglietti (ombres 
xineses), Eduard Gener (música), Peyu (humor), 
Kerol (malabars) i Belda & Sanjosex (música)
Preu: 10 euros (menors de 12 anys gratuït)
Servei de bar: entrepans i begudes 
www.festivalemergent.cat

Dijous 13 de juliol | 22 h | Can Gruart
Concert de Rusó Sala  
+ espectacle “untitled” d’Impas Dansa
Gratuït

Dijous 20 de juliol | 22 h | Can Gruart
nits de Can Gruart: Rock & Love
Preu: 3 euros

Dijous 27 de juliol | 22 h | Can Gruart
Teatre “Les germanes Mundy”  
a càrrec de l’Ateneu de la Dona
Gratuït

ACTiVA’T SOLiDARi
Totes les activitats són solidàries (es paga la 
voluntat en una urna) i a la fresca a Can Gruart. 
Es realitzaran al mes de juliol i els horaris seran:

Ioga (Kundalini)  
Dilluns de 19.30 a 20.30 h

Pilates
Dimarts i dijous de 19.30 a 20.30 h  
(excepte el dimarts 18)

Estiraments  
Dimarts i dijous de 20.30 a 21.30 h

Zumba  
Dimecres de 19.30 a 20.30 h i de 20.30 a 21.30 h

DiNAR ONCOLLiGA
Diumenge 15 octubre | 14 h
Pavelló municipal
Hi haurà ball, sortejos i moltes coses més. 



www.festivalemergent.cat

EMERGENT

Les arts en viu, a la plaça del poble!

Organitzen: Amb el suport de: Participa:

Preu de l’entrada: 10 € 
menors de 12 anys gratuït

Entrada anticipada:
7 € (a l’ajuntament) 

Servei de bar:
Entrepans i begudes

Dijous 6 de juliol

Vilablareix

Plaça del Perelló / 21 h

Pablo Serna
(música)

Valeria Guglietti
(ombres xineses)

Eduard Gener
(música)

Peyu
(humor)

Kerol
(malabars)

Belda & Sanjosex
(música)Festival d’arts

en viu del Gironès

13è
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